Dr. Héjj Tibor közleménye a Napra Forgó Zrt. tulajdonosváltásával kapcsolatban, 2022. június 3.
Több hónapos tervezés és előkészítés után a jelenlegi évszázad, sőt évezred első munkanapján
alapítottam meg a Napra Forgó céget, hogy a megváltozott munkaképességű és egyéb hátrányos
helyzetűek számára alkalmi adomány helyett valódi megoldásként munkalehetőséget ajánlhassak,
egzisztenciájuk, önbecsülésük és társadalmi re-integrációjuk fenntartható biztosítására. A társadalmi
hasznosság mint cél, a választott jogi formában is megjelent: a cég nonprofit és közhasznú, azaz a
nyereséget nem fizetheti ki a tulajdonosnak.
Nehezebb
időszakokat is
magába foglaló
fejlődés révén mára
a cég kb. 120 érintett
személynek biztosítja
a kitűzött célokat, a
megváltozott
munkaképességűek
mellett immáron
más okokból
rászorulóknak (pl.
hajléktalanoknak) is.
Mindez sok résztvevőnek köszönhető: az alapításkori társaknak, az önkéntes munkát végző
szakembereknek, illetve az alkalmazottaknak, élükön a menedzsmenttel, kiemelten a cég eddigi két
ügyvezetőjének. Orbán Péternek, az első közel 10 év ügyvezetőjének, illetve Aranyosi Imrének, aki
immáron több mint egy évtizede vezeti a cég napi működését.
2019-re a cég eljutott oda, hogy a
munkalehetőség mellett lakhatási
lehetőséget is tud biztosítani, saját tulajdonú,
7 komplett lakásból és 5 lakrészből álló
ingatlana révén. Így azok, akiket méltányos
árú, inkluzív (befogadó) lakhatási lehetőség
hiánya akadályozott volna a
munkavállalásban, szintén esélyt kaptak.
A tervek szerint ezek közé tartoznának a
valóban új életet kezdeni akaró börtönből
szabadulók is, ahogy korábban hajléktalanok
mára már bérlőink és dolgozóink, egyszerre.
Nemrég felmerült, hogy a nálam 20 évvel fiatalabb ügyvezető szívesen lenne egyúttal a cég
tulajdonosa is. Ez azt is bizonyítja, hogy egy nonprofit cégnek is van „piaci” értéke – az ennél jóval
jelentősebb eszmei értéke mellett. Így jutottunk el a mai naphoz, amikor „management buy-out”
keretében a cég teljes tulajdonjoga átkerült Aranyosi Imréhez. Közös reményünk szerint ez a
megoldás biztosítja a cég és vele az alkalmazottak munkájának hosszútávú fenntarthatóságát, a
kezdeti célok mentén. Én pedig alapítványi támogatások mellett, már működő „impact” (társadalmi
hasznosságú) cégekbe történő befektetéseket tervezek, kisebbségi társtulajdonosként, egyúttal
segítve a nemzetközi piacra lépésüket.

